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19/11 The fault in our stars (2014) 2 tim 6 min
Hazel och Gus är två ovanliga tonåringar som har en hel del gemensamt; en kvick och syrlig  
humor, cancer, ett förakt för det traditionella och en kärlek som tar med dem – och oss – på 
en oförglömlig resa. The fault in our stars är en gripande och livsbejakande kärlekshistoria  
mot alla odds. Baserat på den bästsäljande boken av John Green om det roliga, spännande 
och jobbiga i att leva och att vara kär.

26/11: Turist  (2014) 1 tim 59 min
En  familj  åker  till  Alperna  för  några  dagars  skidåkning.  Solen  skiner  och  underlaget  är 
perfekt, men en lavin vänder upp och ner på familjelyckan när pappa Tomas i panik springer 
ifrån fru och barn. Katastrofen uteblir,  men mamma Ebbas syn på sin make är för evigt  
förändrad. Semesterns sista dagar blir en prövning för äktenskapet och för Tomas startar en 
febril kamp att återerövra sin status som familjefar.

3/12:  The Grand Budapest Hotel  (2014) 1 tim 40 min
Gustave H är en omtalad concierge på ett välkänt hotell  i  Europa under mellankrigsåren.  
Zero Moustafa är hisspojken som blev Gustave Hs närmaste vän. Deras fantastiska äventyr 
innehåller  en  stöld  och  ett  återbringande  av  en  ovärderlig  renässansmålning,  en  otäck 
familjefejd över en enorm förmögenhet samt en ljuvligt sockersöt kärlekshistoria. Samtidigt 
genomgår hela den europeiska kontinenten en dramatisk förändring och så även The Grand 
Budapest Hotel. 

10/12: 100 steg från Bombay till Paris (2014) 2 tim 2 min
The  hundred  foot  journey  utspelar  sig  i  södra  Frankrike  där  en  nyinflyttad  indisk  familj 
öppnar en indisk restaurang bara 30 meter (100 foot) från en restaurang belönad med en 
stjärna i Michelin-guiden. En kulinarisk kamp påbörjas mellan restaurangerna och utmanar 
familjekänsla, lojalitet och kärlek. Filmen är baserad på den bästsäljande boken med samma 
namn av Richard Morais och regisserad av Lasse Hallström.

För allas trevnad samt för att garantera att alla får sätta sig innan filmens start önskar vi 
att ni kommer i god tid. Kassan öppnar 12.30 och vi rekommenderar minst 45min innan 

visningens start.

Boka biljetter via Boden.fh.se
eller ring 0921-185 50

Biljettkassan öppen mån - fre:
15:00 – 18:00 samt 1 tim
innan VARJE föreställning


